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                     ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้บริการประจ าปีงบประมาณ 2565 
   
  ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้บริการประจ าปีงบประมาณ 2565 มีจ านวนรวม 26 ฐาน ประกอบด้วยฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับ
โดยส านักหอสมุดกลาง มศว จ านวน 14 ฐาน ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยคณะแพทยศาสตร์ มศว จ านวน 3 ฐาน และฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จ านวน 9 ฐาน เข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมดได้ที่เมนู Databases บนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางที่ 
https://lib.swu.ac.th/index.php/databases/database-list หรือสืบค้นชื่อวารสาร/หนังสือ หรือบทความ ผ่านทาง SWU Discovery Search ที ่https://lib.swu.ac.th 

กลุ่มสาขาวิชา ฐานข้อมูล 
ประเภททรัพยากร 

ผู้บอกรับ วารสารอิเล็กทรอนิกส์/
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ ทรัพยากรอื่นๆ 

สหสาขาวิชา 1. Academic Search Ultimate / /  สป.อว. 
2. NewsClip4  /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 
3. H.W. Wilson /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 
4. SAGE Journals /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 
5. Scopus   / ส านักหอสมุดกลาง มศว 
6. SpringerLink Journal /   สป.อว. 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1. Communication & Mass Media Complete /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 
2. Education Research Complete / /  ส านักหอสมุดกลาง มศว 
3. Education Source / /  ส านักหอสมุดกลาง มศว 
4. Emerald Management 9 สาขาวิชา (จากเดิม 3 สาขาวิชา) /   สป.อว. 
5. SAGE Knowledge  /  ส านักหอสมุดกลาง มศว 
6. ScienceDirect eJournals 4 สาขาวิชา /   สป.อว. 
7. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 
8. World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend   / ส านักหอสมุดกลาง มศว 

https://lib.swu.ac.th/index.php/databases/database-list
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กลุ่มสาขาวิชา ฐานข้อมูล 
ประเภททรัพยากร 

ผู้บอกรับ วารสารอิเล็กทรอนิกส์/
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ ทรัพยากรอื่นๆ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. ACM Digital Library / /  สป.อว. 
2. ACS Journals /   สป.อว. 
3. ICE Virtual Library ใหม!่ /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 
4. IEEE/IET Electronic Library / /  สป.อว. 
5. Engineering Source ใหม!่ / /  สป.อว. 
6. ScienceDirect eBooks 3 สาขาวิชา  /  ส านักหอสมุดกลาง มศว 
7. ScienceDirect eJournals 4 สาขาวิชา /   สป.อว. 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1. Access Medicine  / / คณะแพทย์ มศว 
2. Access Pharmacy  / / ส านักหอสมุดกลาง มศว 
3. CINAHL Complete /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 
4. ClinicalKey   / คณะแพทย์ มศว 
5. Nursing Reference Center Plus ใหม!่   / ส านักหอสมุดกลาง มศว 
6. ScienceDirect eBooks 3 สาขาวิชา  /  ส านักหอสมุดกลาง มศว 
7. UpToDate /  / คณะแพทย์ มศว 
8. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ยกเลิกการบอกรับในปีงบประมาณ 2565 
              1. ยกเลิกโดยส านักหอสมุดกลาง มศว ได้แก่ ASCE Library 
    2. ยกเลิกโดยสป.อว. ได้แก่ Applied Science & Technology Source Ultimate, ProQuest Dissertation & Theses Global และ Web of Science 
              3. ยกเลิกโดยคณะแพทย์ มศว ได้แก่ Cochrane Library และ ProQuest Health and Medical Collection (แต่ยังสามารถเข้าใช้งานเอกสารฉบับเต็มของปีค.ศ.2012- 
          2021 ได)้ 
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ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 12 ฐานข้อมูล  
ฐานข้อมูล รายละเอียด 

1. Access Pharmacy ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชศาสตร์ผลิตโดยส านักพิมพ์ Mc Graw-Hill ครอบคลุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 70 รายการ  
คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วย สูตรค านวณทางด้านเภสัชกรรม ข้อมูลยา วีดิทัศน์และมัลติมิเดียต่างๆ เช่น Interactive Guide to Physical 
Examination, Pharmacology Lecturer, Pharmacology Case, Virtual Case เป็นตน้  

2. CINAHL Complete  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข ประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มมากกว่า 5,500,000 
บทความจากวารสารมากกว่า 1,200 ชื่อ รายการบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารมากกว่า 5,600 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.1937-ปัจจุบัน 

3. Communication & Mass Media  
   Complete 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เอกสาร
ฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 440 ชื่อ และให้สาระสังเขปบทความจากวารสารมากกว่า 650 ชื่อ ครอบคลุมตั้งแต่ปีค.ศ.1900-ปัจจุบัน 

4. Education Research Complete  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษา ให้เอกสารฉบับเต็มบทความจากวารสารมากกว่า 1,300 ชื่อ สาระสังเขปบทความจาก
วารสารมากกว่า 2,400 ชื่อ หนังสือมากกว่า 530 ชื่อ และรายงานการประชุมทางด้านการศึกษามากกว่า 2,300 ชื่อ ครอบคลุมตั้งแต่ปีค.ศ.
1900-ปัจจุบัน 

5. H.W. Wilson 
 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 5,000 ชื่อ รายการ
บรรณานุกรมและสาระสังเขปบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 3,000 ชื่อ 

6. ICE Virtual Library ใหม!่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์และรายงานการประชุมด้านวิศวกรรมโยธาของส านักพิมพ์ ICE Publishing ที่ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย- 
ศรีนรินทรวิโรฒบอกรับ จ านวนมากกว่า 25 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.2011-ปัจจุบัน  

7. NewsClip4  ระบบข้อมูลข่าวตัดคลิปปิ้งออนไลน์จากสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารกว่า 20 ฉบับ ตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ลิงก์ข่าวจาก
เว็บไซต์กว่า 35 เว็บ และเพจเฟซบุ๊กกว่า 55 เพจ รองรับการสืบค้นตามค าค้นทั้งหัวข้อข่าวและเนื้อหาข่าวภายใน สามารถค้นหากลุ่มข่าว
ด้านการศึกษา ข่าวมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ ท าให้สะดวกต่อการติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
บนหน้าหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ข่าว และเพจเฟซบุ๊กในกลุ่มสื่อ แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ Text และ PDF file (สื่อสิ่งพิมพ์) และ 
เป็นลิงก์ข่าว (สื่อออนไลน์)    
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ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยส านักหอสมุดกลาง (ต่อ) 
ฐานข้อมูล รายละเอียด 

8. Nursing Reference Center Plus      
   ใหม!่ 

ฐานข้อมูลวีดิทัศน์ ภาพ บทเรียน หนังสือ และข้อมูลส าหรับการอ้างอิงด้านพยาบาลศาสตร์ รวมถึงด้านการดูแลสุขภาพ ครอบคลุมบทเรียน
เกี่ยวกับการเกิดโรคและขั้นตอนการท างานพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ สมรรถนะทางการพยาบาล เอกสารให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ข้อมูล
การใช้ยา วีดิทัศน์มากกว่า 680 รายการ และภาพมากกว่า 1,300 ภาพ 

9. Sage Journals  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ SAGE ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ Health Science, Materials Science and 
Engineering, Social Science and Humanities และ Life and Biomedical Sciences จ านวนมากกว่า 1,000 ชื่อ เข้าดูเอกสารฉบับ
เต็มได้ตั้งแต่ปีค.ศ.2000-ปัจจุบัน 

10. Sage Knowledge ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านสังคมศาสตร์ของส านักพิมพ์ SAGE และส านักพิมพ์ในเครือ ประกอบด้วยหนังสือต าราและหนังสือ
อ้างอิง จ านวนมากกว่า 5,000 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.1970-ปัจจุบัน 

11. ScienceDirect eBook ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier จ านวนมากกว่า 10,000 ชื่อ ครอบคลุม 3 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural, 
Biological, and Food Science (มากกว่า 3,500 ชื่อ) Biomedical Science and Medicine (มากกว่า 1,400 ชื่อ) และ Engineering 
(มากกว่า 5,000 ชื่อ) ตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปีปัจจุบัน 

12. Scopus ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและการอ้างอิง ของหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม และสิทธิบัตร ครอบคลุมสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากส านักพิมพ์มากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก ทั้งนี้ 
สามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็มในกรณีอยู่ในฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ/มีสิทธิ์เข้าใช้ หรือเป็นแหล่งทรัพยากรที่เข้าใช้ได้แบบ 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access) 

13. Taylor & Francis Online 
     : Sport Leisure & Tourism 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Sport Leisure & Tourism ของส านักพิมพ์ Taylor & Francis จ านวน 58 ตั้งแต่ปีค.ศ.1997-
ปัจจุบัน 
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ฐานข้อมูล รายละเอียด 
14. World Global Style Network  
     (WGSN): Fashion Trend 

ฐานข้อมูลด้านแฟชั่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เป็นฐานข้อมูลแบบ Real Time มีการใช้งานในลักษณะ Fashion 
Search Engine เพ่ือใช้ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลร่วมสมัย ข่าวสาร บทวิจัยและวิเคราะห์การคาดการณ์ล่วงหน้า ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
การออกแบบแฟชั่น อุตสาหกรรมการค้าปลีกทางด้านแฟชั่น สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สิ่งพิมพ์ แสดงในรูปแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย มีเนื้อหามากกว่า 600,000 หน้า โดยจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลแฟชั่น และอ่ืนๆ จากท่ัวโลก เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศ
ยุโรป เอเชีย สืบค้นด้วย Platform ที่ชื่อว่า WGSN – Fashion Trend 

 
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 3 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูล รายละเอียด 

1. Access Medicine ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต ารา และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทางด้านการแพทย์และคลินิกของส านักพิมพ์ McGraw-Hill  จ านวน
มากกว่า 180 ชื่อ รวมถึงข้อมูลยา คู่มือผู้ป่วย ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ในวงการแพทย์ ตั้งแต่ปีค.ศ. 2004-ปัจจุบัน 

2. ClinicalKey ฐานข้อมูลด้านการแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมวารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 600 ชื่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า  
1,100 ชื่อ วีดิทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (Procedures Consult) มากกว่า 300 รายการ ข้อมูลการให้ค าปรึกษาด้านคลีนิก (First 
Consult) มากกว่า 800 รายการ ฐานข้อมูลยาจาก Gold Standard การให้การศึกษาแก่ผู้ป่วย รวมถึง Practice Guidelines สาระสังเขป
จากฐานข้อมูล MEDLINE ภาพและวีดิทัศน์การผ่าตัดและการรักษา ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ.2007-ปัจจุบัน  

3. UpToDate ฐานข้อมูลหลักฐานทางคลินิกเพ่ือช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการให้การรักษา รวบรวมข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ
บรรณาธิการจากทั่วโลกมากกว่า 6,300 คน บริการข้อมูลหลักฐานทางคลินิกมากกว่า 9,600 รายการ ข้อมูลทางด้านคลินิกมากกว่า  
10,500 หัวข้อจากแพทย์เฉพาะทาง สารสนเทศเก่ียวกับผู้ป่วยมากกว่า 1,500 หัวข้อ ข้อมูลยามากกว่า 5,400 ชนิด วารสารมากกว่า  
466 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.1989-ปัจจุบัน 

 
 



6 
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจ าปีงบประมาณ 2565  
      จ านวน 9 ฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูล รายละเอียด 
1. Academic Search Ultimate     
 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดิทัศน์ ครอบคลุมสหสาขาวิชา จ านวนมากกว่า 10,000 ชื่อ (ดูเอกสารฉบับเต็ม 
ปีปัจจุบันได้จ านวนมากกว่า 2,500 ชื่อ) ในส่วนของวารสารนั้นมาจากส านักพิมพ์ชั้นน าต่าง ๆ เช่น Taylor & Francis, Wiley & Son, 
Oxford University Press เป็นต้น  

2. ACM Digital Library ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวารสาร/นิตยสาร จดหมายข่าว รายงานการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการจ านวนมากกว่า 1,000 ชื่อ ที่จัดท าโดย ACM (Association for Computing Machinery) ให้ข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปีค.ศ.1985-ปัจจุบัน 

3. ACS Journals ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดย The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง วารสารที่
ให้บริการมีจ านวน 53 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ.1996 – ปัจจุบัน 

4. Education Source ฐานข้อมูลด้านการศึกษา ครอบคลุมวารสารวิชาการ หนังสือ รายงานการประชุม และอ่ืนๆ 
5. Emerald Management ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุม 9 สาขาวิชา ได้แก่ 

             1. การบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ (Accounting Finance & Economics) 
             2. การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ (Business Management & Strategy) 
             3. การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism & Hospitality Management) 
             4. การตลาด (Marketing) ใหม!่ 
             5. การจัดการความรู้และสารสนเทศ (Information & Knowledge Management) ใหม!่ 
             6. ทรัพยากรมนุษย์ (HR, Learning & Organization Studies) ใหม!่ 
             7. การจัดการโลจิสติกส์ (Operations, Logistics & Quality) ใหม!่ 
             8. การจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (Property Management & Built Environment) ใหม!่ 
             9. นโยบายสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Public Policy & Environmental Management) ใหม่!  
เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปีค.ศ. 1994-ปัจจุบัน เข้าใช้ผ่าน Platform ที่ชื่อว่า Emerald Insight 



7 
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ต่อ) 
ฐานข้อมูล รายละเอียด 

6. Engineering Source ใหม!่ ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมวารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง หนังสือ และเอกสารการประชุม ให้เอกสารฉบับเต็มจากเอกสาร
มากกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง และให้ดัชนีและสาระสังเขปจากเอกสารมากกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง 

7. IEEE/IET Electronic Library ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ประกอบด้วยข้อมูลจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 30,000 ชื่อ ดูเอกสาร
ฉบับเต็มได้ในช่วงปีค.ศ. 1988-ปัจจุบัน สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ ได้แก่   

     ● วารสาร (Journals) มากกว่า 350 ชื่อ ย้อนหลังปีค.ศ.1984 

     ● เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) มากกว่า 29,000 ชื่อ ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม ปีค.ศ.1936  

     ● มาตรฐาน (IEEE Standards) มากกว่า 4,000 มาตราฐาน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปีค.ศ.1890 รวมถึงมาตรฐานเก่าที่ยกเลิกไปแล้ว 
8. ScienceDirect eJournals ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ Elsevier ครอบคลุม 4 สาขาวิชา เข้าใช้ได้ตั้งแต่ปีค.ศ.2010-ปัจจุบัน ได้แก่ 

          1. Agricultural and Biological Sciences 
          2. Computer Science (บอกรับแทนสาขาเดิมคือ Immunology and Microbiology) 
          3. Engineering 
          4. Social Sciences 

9. SpringerLink eJournals ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ของส านักพิมพ์ Springer Nature ให้เอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า  
2,000 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.1997-ปัจจุบัน 

 
 

อัมพร ขาวบาง 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ 

                                                                                                                                                                                   ข้อมูล ณ เมษายน 2565 


